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Bakgrund 
 
Lagar och regler 
Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både 
diskrimineringslagen och skollagen. Skolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan (enligt 3 
kap. 16 § diskrimineringslagen) och en årlig plan mot kränkande behandling (enligt 6 kap i 
skollagen).  
 
De olika regelverk som berörs är: 
 • Diskrimineringslag (2008:567) 
 • Skollag (2010:800) 
 • Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot 

diskriminering och kränkande behandling 
 • Skolverkets allmänna råd och kommentarer för att främja likabehandling och förebygga 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, (SKOLFS 2012:10). 
 

Syfte  
 
Syftet med likabehandlingsplanen är att säkerställa elevernas trygghet utifrån de sju 
diskrimineringsgrunderna, se bilaga 2.  
 
Förankring av planen  
Vi har en likabehandlingsplan på skolan. Planen ska göras känd och förankras hos elever, 
personal och vårdnadshavare.  
Detta innebär att: 

• Skolledningen ansvarar för att LBH-planen aktualiseras och diskuteras vid skolstarten 
och löpande under året av elever, personal och vårdnadshavare.   

• Planen finns tillgänglig på Schoolsoft             
• Elever och vårdnadshavare tar del av blanketten ”Arbetssätt och förväntningar på 

skolan, vårdnadshavare samt elever”. Denna ska skrivas under av elev och 
vårdnadshavare 

• Skolledningen ansvarar för att skolan har en trygghetsgrupp med en tydlig 
arbetsbeskrivning. Gruppen ansvarar för att en trygghetsenkät genomförs årligen som 
sedan sammanställs och redovisas för elever och lärare 

• Lärarna kontinuerligt får fortbildning rörande skolans trygghetsarbete 
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Ansvarsfördelning 
 

Du som ELEV ansvarar för att: 
• Följa skolans ordningsregler. 
• Uppträda respektfullt och hänsynsfullt mot alla i skolan. 
• Ta ansvar för ditt skolarbete, passa tider och ha med dig rätt material till lektionerna. 
• Bidra till en lugn och positiv arbetsmiljö under alla lektioner genom att ha din 

mobiltelefon avstängd och följa lärarens regler. 
• Säga till någon vuxen på skolan om du eller någon annan blir utsatt för kränkande 

behandling. 
• Hålla skolan ren och snygg. 
• Behandla alla respektfullt på internet. 
• Inte filma eller fotografera på skolan utan lärarens tillstånd. 
• Du som går i år 4, 5 och 6 går inte ner till centrum under skoldagen. 

 
 

Du som VÅRDNADSHAVARE ansvarar för att: 
• Hålla dig uppdaterad med våra dokument, information och handlingsplaner på schoolsoft. 
• Rapportera ditt barns frånvaro i schoolsoft. 
• Respektera skolans arbete och samarbeta med oss vad gäller värdegrund och 

likabehandling. 
• Ha en dialog med oss kring ditt barns skolarbete. 
• Stötta ditt barns skolarbete i hemmet, vad gäller läxläsning, sömn och tidspassning. 
• Kontakta oss vid misstanke om kränkande behandling eller annan utsatthet som du har 

kännedom om. 
• Se till att ditt barn är utvilat, har ätit frukost och kommer i tid till skolan. 
• Hålla dig uppdaterad med ditt barns internetvanor. 

 

Vi som SKOLA ansvarar för att: 
• Vår verksamhet håller hög kvalitet. 
• Följa vår vision om ”en skola för alla” dvs att alla vuxna på skolan har ansvar för alla 

elever, även de man ej undervisar. 
• Möta våra elever med respekt och hänsyn. 
• Följa skolans likabehandlingsplan samt konskvenstrappa. 
• Agera goda förebilder. 
• Hemmet hålls informerade om elevens skolgång via schoolsoft och ha extra kontakt med 

hemmet då behov föreligger. 
• Se till varje elev får rätt förutsättningar för en god inlärningssituation. 
• Sörja för en inspirerande, trygg skola med god studiero. 

Efterföljs inte arbetssätt och förväntningar har skolan möjlighet att använda sanktioner. Dessa 
finns att ta del av i KONSEKVENSTRAPPAN (se sid.9). Skolans likabehandlingsplan gäller samt 
ytterst svensk lag. 
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Utvärdering 
 
Ansvariga för att planen utvärderas årligen 
 
• Rektor/bitr.rektor 
• Trygghetsgruppen 
 
Fjolårets plan, (lå 17-18). 
Trygghetsenkäten genomfördes och redovisades för personal och elever under februari och mars, 
vt17. 
Likabehandlingsplanen revideras och uppdateras årligen och löpande av trygghetsgruppen. Årets 
plan ska utvärderas under v.16-24, 2018.  
 
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Vi behöver se över och utveckla arbetet inom följande områden: 
 
Synlighet/information till utomstående: 

• Vi har ingen rutin att uppdatera likabehandlingsplanen på Kulturamas hemsida, den som 
ligger där är flera år gammal. Vi har endast uppdaterat den som finns i skolans intranät 
Schoolsoft. Detta skall åtgärdas.  

 
Rutiner: 
• Sexuella trakasserier eller allvarligare kränkningar som behöver polisanmälas. 
 
Raster: 
• Bättre och tydligare struktur kring rastvakteriet, aktiviteter under rasterna, rastvaktsschema på 

monitorn i entrén. Ett ständigt pågående arbete för att det ska fungera så bra som möjligt. 
Formulera en fråga i trygghetsenkäten om rastvaktandet.  
 

Trakasserier och kränkande behandling: 
• Förebygga nätmobbing redan i tidiga åldrar. 
• Arbeta med språkbruket. 
• Framarbeta en plan för mentorstiden som bearbetar våra regler, vår värdegrund och hur man 

beter sig på sociala medier. 
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Främjande insatser läsåret 17/18 
 
Trygghetsskapande arbete som pågår: 
 

• Årlig trygghetsenkät 
• Upplägg för mentorstiden som ska genomföras av alla mentorer i alla årskurser, under 4 

perioder på läsåret är under konstruktion. Period 1 om skolans regler, period 2 om ansvar, 
period 3 om respekt och period 4 om trygghet. 

• Klassråd, elevråd och matråd 
• Produktioner som t.ex. föreställningar, utställningar, konserter m.m. är en viktig del i 

skolans trygghetsarbete. Också våra gemensamma aktiviteter t.ex. friluftsdagar som 
Kulturamaton, språkvecka och inte allra minst, julshowen, genomsyras av trygghets-
skapande arbete. 

• Skolans kulturråd är elevstyrt och anordnar en rad trivselaktivteter varje läsår. En 
ljud/ljus/dokumentationsgrupp finns, där frivilliga kan engagera sig i skolan utanför 
ordinarie skoltid. 

• Trygghetsgruppen har schemalagd tid för att träffas och kontinuerligt utveckla och främja 
trygghetsarbetet. 

 
Insatser läsåret 17/18 
 

• En ny trygghetsgrupp skapades.  
• En ny struktur för trygghetsgruppens arbete med ett årshjul skapade i samband med det. 
• En ny struktur för mentorstiden skapas och planeras att sjösättas under följande läsår 

18/19. 
• Trygghetsgruppen är med i rastvaktsplaneringen.  
• Vi har skapat lathundar/mallar för viktiga rutinmässiga frågeställningar vid samtal med 

elever och föräldrar. 
 

Kartläggning  
 

• Vid varje ny inskolning sker ett överlämningssamtal.  
• Utvecklingssamtal, ett per termin 
• Samtal med elever, enskilt och i grupp 
• Samtal med vårdnadshavare 
• Föräldramöten, två stycken per läsår 
• Årlig trygghetsenkät för eleverna 
• Medarbetarenkät för personalen 
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Hur eleverna har involverats i kartläggningen 
Eleverna har svarat på elevenkäten och trygghetsenkäten under skoltid.  
Frågeställningar och diskussioner har förts under klassråd och elevråd 
 
Hur personalen har involverats i kartläggningen    
Svarat på medarbetarenkäten. 
Studiedagar med elevhälsan och trygghetsgruppen 
Redovisning och diskussion av trygghetsenkäten 
 
Resultat och analys 
Fortfarande till största del så känner Kulturamas elever sig trygga om man får tro 
trygghetsenkätens resultat. Mer än 90% svarar att de ”alltid” eller ”till största del” känner sig 
trygga i skolan och i matsalen, något färre 81% på väg till och från skolan och 90% även att de 
har någon att vara med på rasterna. Resultatet visar också att nästan 90% av oss på skolan 
behandlar varandra väl och blir väl behandlade av andra, även på internet. Fortfarande är det en 
lite större del känner dock att det inte finns någon vuxen att anförtro sig åt, eller tala med om man 
känner sig utsatt för kränkningar. 6% svarade ”aldrig”, 18 % ”ibland”. De andra svarade ”för det 
mesta” (27%) eller ”alltid” (49%). Vad vi kunde se och tolka av detta är att vi i trygghetsgruppen 
måste arbeta vidare på att bli synligare och mer ute bland eleverna. I år kommer 
trygghetsgruppen att se till att gå ut i klasserna i början av läsåret för att bringa ljus där det är 
mörker. T.ex behöver vi berätta om hur vi arbetar och hur man kan kontakta oss. Vi kommer 
även att berätta om den uppdaterade konsekvenstrappan.  
 
 
Rasterna är ett ständigt aktuellt arbetsområde, nytt för i år är att trygghetsgruppen har lagt sig i 
rastvaktsschemat, med förhoppning om att det ska förändras till det bättre. Återstår att se 
resultatet av detta. 
Konsekvenstrappan (bifogas) har reviderats och gjorts om. Konsekvenstrappan för profilen 
bifogas likabehandlingsplanen. 
 

 
Förebyggande åtgärder 
 
Vi har en likabehandlingsplan på skolan. Den känner all personal till samt agerar utifrån. Detta 
innebär: 
 
- att alla elever och vårdnadshavare har tagit del av skolans värdegrund 
- att vi på skolan ser till att ha rastvakter i korridorer samt på skolgården  
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- att vi har en klassrumsplacering för våra elever under lektionstid 
- att samtlig personal på skolan arbetar mot mobbning 
- att vi har en trygghetsgrupp som arbetar systematiskt mot mobbing 
- att vi genomför en trygghetsenkät varje år v.7 
- att lärarna arbetar i arbetslag för att lättare kunna hantera elevärenden och undervisning i 

samma årskurser 
- att all personal arbetar aktivt för att använda ett vårdat språk 
- att lärarna kontinuerligt får fortbildning rörande trygghetsarbete 
- att lärarna arbetar för att undvika situationer där elever blir bortvalda t. ex. vid lagindelning 

samt grupparbeten 
- att vi vid varje ny inskolning har ett överlämningssamtal med vårdnadshavare 
- att vi har tagit del av skolverkets utredning om antimobbingmodeller i grundskolan och arbetar 

i enlighet med den utifrån våra egna behov och förutsättningar för allas lika värde. 
 
 

Rutiner för akuta situationer   
 
På skolan finns det varje år lärare som ingår i en trygghetsgrupp.  
Trygghetsgruppen arbetar med elever som under en tidsperiod systematiskt blivit utsatt för 
kränkande behandling av en eller flera elever.  
I enskilda konflikter elever emellan ligger det på mentorns ansvar att tillsammans med 
föräldrarna, eleverna och arbetslaget lösa konflikterna. 
Om detta skulle röra sig om en kränkning som pågår mellan elev-personal, personal-elev, 
personal-personal, förälder-personal och personal-förälder, så ansvarar rektorn för detta och 
vidtar lämplig åtgärdsplan. 
Om ärendet inte faller inom ramen för trygghetsarbetet finnas även ett elevhälsoteam, (EHT), på 
skolan. 
Alla trygghetsärenden är rektorn skyldig att rapportera till huvudman inom Kulturamas 
organisation.  
 
En presentation över vilka som ingår i trygghetsgruppen finner du på anslagstavlan i entrén.  
 
Så här arbetar trygghetsgruppen: 

• Det finns en blankett man kan använda om man vill anmäla ett mobbningsfall till 
trygghetsgruppen. Den hittar du pärmen i personalrummet.  

• Ett ärende anmäls av en elev, en lärare, en förälder, en mentor eller någon annan som har 
sett något missförhållande.  

• Trygghetsgruppen samtalar med den utsatte och sedan i samråd med denna/e, den/de som 
utsätter.  
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• Vissa förhållningsregler bestäms med eleverna samt ett datum (oftast 1-2 veckor senare) 
då detta följs upp. Ibland upprättas istället ett kontrakt, (mall+) mellan parterna.Eleverna 
får i uppdrag att berätta hemma för föräldrarna. 

• Mentorn till den berörda eleven/eleverna informeras av TG som också kontaktar de 
berörda föräldrarna, för kännedom. (mall)  

• Trygghetsgruppen ringer även hem till föräldrarna och berättar att de har pratat med deras 
barn. 

• När ärendet bedöms vara avslutat skickar trygghetsgruppen ett mail till berörda föräldrar 
och mentorer. 

 
 
Krishantering 
Vid krissituationer finns en utarbetad krisplan som rektor tillsammans med krisgruppen ansvarar 
för. 
 
 
Begrepp 
 
Diskriminering 
Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och 
behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, 
eller ålder. 
Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. 
 
Direkt diskriminering 
Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till någon 
av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till ett visst 
gymnasieprogram med motiveringen att det redan går så många flickor på just detta program. 
 
Indirekt diskriminering 
Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som 
verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på ett sätt som har samband med 
diskrimineringsgrunderna. 
Om exempelvis alla elever serveras samma mat, kan skolan indirekt diskriminera de elever som 
på grund av religiösa skäl eller på grund av en allergi behöver annan mat. 
 
Trakasserier  
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Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker en elevs 
värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (jämför kränkande 
behandling nedan). 
Det kan bland annat vara att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande 
generaliseringar av till exempel ”kvinnliga”, ”homosexuella” eller ”bosniska” egenskaper. Det 
kan också handla om att någon blir kallad ”blatte”, ”mongo”, ”fjolla”, ”hora”, eller liknande. Det 
gemensamma för trakasserier är att de gör att en elev eller student känner sig förolämpad, hotad, 
kränkt eller illa behandlad. 
 
Kra ̈nkande behandling 
Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker en elevs 
värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. 
Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som 
kränker en elevs värdighet. Några exempel är behandling som kan vara slag, öknamn, utfrysning 
och kränkande bilder eller meddelande på sociala medier (till exempel Facebook). 
Både skolpersonal och elever kan agera på ett sätt som kan upplevas som trakasserier eller 
kränkande behandling. 
Exempel på händelser som kan vara det som i lagen benämns kränkande behandling 
- Carl blir ofta kontaktad via msn av elever på skolan. Där kallar de honom ”pucko” och 
”tjockis”. De har också lagt ut bilder av Carl på Lunarstorm. Bilderna har tagits i duschen efter 
gymnastiken. 
- Lisa är stökig i klassrummet och vill inte lugna ner sig trots lärarens tillsägelse. Ett gräl som 
uppstår emellan dem slutar med att läraren ger Lisa en örfil. 
- Oliver har slutat fråga om han får vara med och leka på rasterna. Han är hellre ensam än att 
behöva höra de andra säga att han inte får vara med. Skolans personal tror att Oliver är ensam för 
att han tycker om det. ”Han är en ensamvarg”, säger klassläraren. Oliver orkar inte förklara hur 
det egentligen ligger till. 
 
Sexuella trakasserier 
Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Det kan 
handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande. 
Det kan också handla om sexuell jargong. Det är personen som är utsatt som avgör vad som är 
kränkande. 
 
Repressalier 
Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på grund av 
att eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering eller påtalat förekomsten 
av trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när en elev, exempelvis som vittne, 
medverkar i en utredning som rör diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. 
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Diskrimineringsgrunderna 
 
Kön 
Med kön avses enligt diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man. Exempel på händelser 
som kan vara diskriminering och trakasserier 
- Maria vill göra sin praktik på en målerifirma, men studie- och yrkesvägledaren avråder henne 
med argumentet ”Det är för hårt arbete för en tjej”. [diskriminering] 
- Pedro blir retad av kompisarna på fritidshemmet för att han är den ende killen som 
valt att gå med i dansgruppen. [trakasserier på grund av kön] 
- Några elever på skolan sprider ett rykte om Karin, att hon beter sig som en hora och hånglar 
med vem som helst. [sexuella trakasserier] 
 
Könsidentitet eller könssuttryck 
Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt diskrimineringslagen att någon inte 
identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att 
tillhöra ett annat kön. 
Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen könsidentitet eller 
könsuttryck eftersom lagens begrepp könsöverskridande identitet eller uttryck signalerar att det 
som skyddas är en avvikelse från ”det normala”. 
 
Diskrimineringsgrunden ska inte förväxlas med grunden sexuell läggning. Transpersoner kan 
vara såväl homo-, bi- som heterosexuella. 
Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier 
- Jorge blir förlöjligad och hånad av en grupp killar i skolan eftersom han sminkar sig med 
mascara och läppglans. [trakasserier] 
- Kim, som identifierar sig som intergender, söker upp skolkuratorn på sitt gymnasium för att tala 
om problem i familjen. Skolkuratorn ifrågasätter Kims könsidentitet och istället för att få prata 
om sina problem hemma, måste Kim förklara och försvara vad intergender betyder och innebär. 
[diskriminering] 
- Alex, som klär sig i kjol och klänning, blir utföst av de andra tjejerna från skolans tjejtoalett 
eftersom de tycker att Alex är för mycket kille för att få gå in där. [trakasserier] 
 
Etnisk tillho ̈righet 
Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen nationellt eller etniskt ursprung, 
hudfärg eller annat liknande förhållande. 
Alla människor har en etnisk tillhörighet. En person som är född i Sverige kan vara rom, same, 
svensk, kurd eller något annat. En och samma person kan också ha flera etniska tillhörigheter. 
Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier 
- En skola med många elever med annan etnisk tillhörighet än svensk ger förtur åt etniskt svenska 
barn vid antagning av nya elever för att inte få en alltför segregerad elevgrupp. [diskriminering] 
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- Thomas, som är svart, får många kommentarer från de andra eleverna om sitt hår och sin 
hudfärg. Många vill ta och känna på honom. Klassföreståndaren avfärdar honom med att ”Ja, 
men du vet ju att du är annorlunda. Det är klart att de andra är nyfikna på dig. De menar ju inget 
illa”. [trakasserier] 
- Maria är bäst i klassen på svenska. Hon är aktiv på lektionerna och har alla rätt på proven. 
Läraren vill inte ge Maria MVG, då svenska inte är hennes modersmål.[diskriminering] 
 
Religion eller annan trosuppfattning 
Diskrimineringslagen definierar inte religion eller annan trosuppfattning. Enligt regeringens 
proposition (2002/03:65) bör endast sådan trosuppfattning som har sin grund i eller samband med 
en religiös åskådning som till exempel buddism eller ateism omfattas av diskrimineringsskyddet. 
Andra etniska, politiska eller filosofiska uppfattningar och värderingar som inte har samband med 
religion faller utanför. 
Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier 
- Vincent, vars familj är med i Pingstkyrkan, blir ofta retad för det av några klasskamrater. De 
säger det på skämt, men han tycker inte att det är roligt. [trakasserier] 
- Läraren nekar Leila att bära huvudduk på SFI-undervisningen med motiveringen ”Huvudduk är 
ett tecken på kvinnoförtryck”. Det innebär att Leila utestängs från sin utbildning. [diskriminering] 
- Rebecka är judinna. En dag har någon ristat ett hakkors på hennes skåp. [trakasserier] 
 
Funktionsnedsättning 
Med funktionshinder menas i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller 
begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller 
sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 
DO använder sig av Handisams beteckning funktionsnedsättning – och inte funktionshinder 
eftersom hindren finns i samhället och inte hos personen. 
Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier 
- På skolavslutningen ropade skolans rektor upp alla elever individuellt och tackade av var och en 
förutom särskoleklassen, som hon ropade upp som grupp. [diskriminering] 
- Elenas pappa har en CP-skada. Hon blir arg och ledsen när andra elever i skolan ropar ”Din 
pappa är jävla CP.” [trakasserier] 
- Patrik, som har ADHD, blir utkörd från klassrummet för att han inte kan sitta still. Han lämnar 
hela tiden sin plats. En dag klarar lärarvikarien inte av situationen utan skickar hem Patrik med 
orden ”ADHD-barn borde inte få gå på högstadiet!” [diskriminering och trakasserier] 
 
Sexuell la ̈ggning 
Med sexuell läggning avses enligt diskrimineringslagen homosexuell, bisexuell eller 
heterosexuell läggning. 
Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier som har samband med 
sexuell läggning 
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- Några elever i skolan brukar vara elaka mot Johanna på många olika sätt. Oftast kallar de henne 
”äckliga lebb”. [trakasserier] 
- Det har gått bra i skolan för James tills hans två pappor kom på besök. Efter det har han svårt att 
få vara med i grupparbeten och ibland får han jobba ensam. 
- James vill inte vända sig till sin lärare eftersom läraren ser att de andra fryser ut honom, men 
inte gör något. [trakasserier] 
- På skolan ordnas en avslutningsbal. Elin och Anna, som är ett par, får inte dansa den första 
uppvisningsdansen tillsammans. [diskriminering] 
 
Ålder 
Med ålder avses enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. 
Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i 
olika sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering på grund av ålder. 
Skyddet gäller alltså även i skolan. 
Det är dock tillåtet att särbehandla på grund av ålder, till exempel om särbehandlingen är en 
tillämpning av skollagen. 
Exempel på händelser som kan vara trakasserier: 
- Malte är ett år yngre än sina klasskamrater och blir ofta retad på grund av detta. [trakasserier] 
- Agnes pappa är mycket äldre än de andra papporna i hennes klass. Hon blir sårad när de andra 
klasskamraterna skämtar om det. Hon har sagt ifrån att hon blir ledsen, men de fortsätter i alla 
fall. [trakasserier] 
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